
                                                    Eräs hirvenmehtuureissu 

 

Kerronpa tässä erään hirvenmehtuureissun lähes kolmenkymmenenviiden vuoden takaa tuolta 

Loukunsalolta. Meillä oli yhden hirven pyyntilupa ja alueena koko salo. Ei ollut teitä silloin siinä määrin 

kuin nyt, ei ajettu autolla Loukusta salon läpi Hiiteen, niin kuin tänä päivänä. Nekin salot on minunkin 

aikana saaneet kokea rajun muutoksen. Teitä risteilee lähes joka vaaraan, eikä ärvöttänyt hakkuuraiskiot 

niin moninaisena kuin nyt. Porukkamme vahvuus oli silloin kuusi miestä tai viisi miestä ja minä, vasta 

pyssyn selekään saanut huntalo, ja päässy miesten matkaan tosi metälle. Meillä ei sillä reissulla ollut 

mistä käyttää koiraa, eikä meillä kotonakaan ollut silloin kuin ajokoiria. Siihen aikaan näillä korkeuksilla 

oli tosi harvassa hyviä hirvikoiria, kun eihän ne hirvikannatkaan olleet kummoisia siellä salolla. 

 

Hirvenmehtuu aloitettiin, kun lumet tuli maahan, että nähtiin jäljet. Mehtäreissulla oltiin useampia päiviä 

ja yövyttiin milloin tulilla ja milloin muutamassa erämaamökissä. Mehtuumuotona oli ns. 

naakimismetsästys, yksi tai kaksi miestä lähti etsimään hirviä ja toiset oli pitkin saloa aikaisemmin 

opituilla hirvenkulkupaikoilla passissa. Passiajat muodostuivat metsästys tavasta johtuen tosi pitkiksi, 

sellaiset 4-6 tuntia passissa oli monesti ihan normaalin mittaisia. Kyllä siinä nuorella metsästäjän alulla 

meinasi aika käydä pitkäksi, mutta pysyttävähän sitä oli, kun ukot siihen laittoi. Eihän sitä tietenkään 

poekonen päässyt kuumille paikoille, vaan niille ”oo nyt tässä –paikoille”. Ei muuta kun sotilaskivääriin 

paukut piippuun ja odottamaan.  

 

Kaaleppi lähti yleensä hirven etintään ja otti vanhemman veljeni matkaan, jalakavampana kiertämään 

koukkauksia, ja Kaaleppi jäi yleensä jonnekin aina passiin. Kerrankin yhtenä aamuna Kaaleppi ja 

velipoikani lähtivät aamulla reissullensa ja me muut passiin pitkin vaaroja ja rämeitä. Kaaleppi oli 

löytänyt hirvitokan jäljet ja laittoi veljeni seuraamaan niitä, opettaen, ettei saa seurata jäljen päällä, vaan 

naakia siellä sivulla ja tehdä välillä koukkauksia maaston mukaan. Itse oli tapansa mukaan mennyt taas 

jonnekin passiin tuulen alle. Jäljet olivat suuntautuneet semmoiseen tiheään puronvarsirytteikköön, niin 

veljeni oli kiertänyt ne sinne mottiin. Motitettuaan hirvet hän lähti naakimaan alta tuulen hirvien oletettua 

makuupaikkaa kohti. Niinhän siinä sitten kävi, että hirvet olivat veljeäni viisaampia ja karanneet 

persaukset vilahtaen karkuun. Kaaleppi vanha väärti tietenkin tivamaan, että miten sinä nyt tuolleen 

männä röntöstät. Kaverukset lähtivät sitten seuraamaan hirviä aina välillä koukaten sopivia maastokohtia 

apuna käyttäen, siinä onnistumatta. Hirvet kulkivat Hiienvaaran eteläkärkeä kohti, jossa oli isäni ja 

Veikko passissa. Aikaa oli tärvääntynyt jo kokopäivä ja hämärä pukkasi päälle, niin vaaran kärjestä 

pärähti homelite käyntiin. Isäni ja Veikko olivat jo kaatamassa yöhonkaa nurin tietämättä mitään hirvistä, 

jotka olivat jo muutaman sadan metrin päässä heistä, eihän silloin ollut puhelimia eikä lälläreitä käytössä. 

Hirvet siitä täyskäännöksen ja takaisin naakijoita päin, jotka näkivät vain kinttujen vilinät tiheässä 

kuusikossa. Sen voi vain arvata sitä jossittelua ja sadattelua yötulilla, mikä siitä seurasi. Syötyämme ja 



yövalmistelut tehtyämme kaaduttiin havujen päälle nukkumaan. Tämäkin oli metsästäjän alulle uusi ja 

hieno kokemus.  

 

Aamun valjettua huomasimme, että yön jälkeen oli satanut uutta lunta hieman ja sopiva hirvikeli jälleen. 

Päätimme lähteä seuramaan edellisenä päivänä karkottamiamme hirviä uudelleen. Aamuaskareiden ja 

leirin purun jälkeen valmistauduttiin jahtiin uudelleen. Siinä siirtyessämme hirvien jälille, löysimme 

tuoreet nallen jäljet, jotka suuntautuivat kohti vaaraa. Ukot siinä miettimään, että mitä tehdään, 

lähettäänkö nallen perrään vaiko hirvihommiin. Hirvihomma siinä vei sitten voiton, kun ukot tuumasivat 

että, eihän sitä taija olla ennee karhunmehttuu aekkookkaan, kun taisi olla jo marraskuuta. Muitten 

siirtyessä hirvihommiin tavoilleen uskollisena Topi kävi päivän aikana kiertämässä karhun Hiienvaaran ja 

Uuravaaran välimaisemaan mottiin ja sinnehän se karhu jäi koko talveksi.  

 

Päivän jahdattuamme hirvitokkaa tuloksetta ja hirvien vetänneen pitemmän korren pukkasi ilta jälleen 

päälle. Siirryimme autoilla erämaamökkiin yöksi. Ajaessamme mökkiä kohti huomasimme matkan 

varrella tien varressa emän, vasan ja sonnin. Hirvet kaikkosivat tien varrelta metsään meitä pakoon. Ukot 

pitivät pikapalaverin ja tulivat siihen tulokseen, että mänkkööt poeka perrään. No minähän panin repun 

selkään ja pystykorvaan panokset piippuun ja jälelle. Ukot passiin mikä minnekin. Isäni vähän arveli, että 

onkohan tuosta poejjasta, kun pimmeekin paennaa piälle, ekssyy vielä, mutta arvelivat perrään, että 

jiäpihän siltä jälet. Tulukkoon niitä, jos ekssyy. Minä mennä juppasin niitä elukoitten jälkiä ja koitin 

muka naakia niitä, niillä opeilla, mitä ukkoilta olin saannut. Eihän siitä mitään tullut ja pimeä tuli päälle. 

Arvelin heittee homman sikseen. Mutta siinä pyöriessäni hirvien perässä minulta meni suunnat sekaisin ja 

enhän minä tiennyt, minne päin minun piti lähteä. Istuin liekon päällä ympärilläni pimeä metsä, join 

termoksesta kahvia ja mietin, mitä teen. Hävetti vähän lähteä omia jälkiään takaisin. Arvelin, että ukot 

ajattelevat, ettei tuosta poejjasta taejja mehtämiestä tulla, eksyykin ihan tien vartteen. Siinä miettiessäni 

mitä teen alkoi tien varrelta kuulua minulle merkkilaukauksia, joten suunnistin niitä kohti. Siinä tien 

varrella tavattuani ukot, olin vähän noloissani, että ehtimmään minua. Ukot kannustivat poekkoo 

sanomalla, että eksyyhän sitä pimmeesseen mehttään kuka vuan. No siitä sitä sitten lähettiin ja mentiin 

Raitamäkeen yöksi. Taisipa siihen tulla välillä jokin tyhjä päiväkin, ettei löytynyt hirvien jälkiä mistään ja 

yövyttiin taas metsässä.  

 

En muista enää, oliko se neljäs päivä vai viides, kun löydettiin Viltonvaaran länsipuolelta Puntaripuron 

varresta hirvenjälkiä ja todennäköisesti niiden samojen, joita oli metätty jo monena päivänä. Kaaleppi 

lähti perään ja ukot levittäytyvät taas pitkin metsiä mieleisilleen passipaikoilleen. Minä jäin siihen puron 

varteen. Jonkin aikaa vahattuani alkoi puron suunnasta kuulua kummaa lätinää. Ihmettelin mikähän siellä 

oli ja odotin. Tulihan se lätisijä esillekin, se oli saukko. Tähtäilin ja mietin, pitääkö minun ampua, mutta 

se oli niin veikeän näköinen, että annoin sen jatkaa matkaansa. Siinä vahatessani, ollessani omissa 

ajatuksissani, kajahti kiväärin laukaus Alaskan kämpältä päin ja jonkin ajan päästä vaimeampi tussonen. 



Innoissani hyppäsin passipaikaltani ja juostessani liukastuin nurin, jolloin kiväärin piippu antoi sellaisen 

tällin päähän, jonka muistin pitempään, pahkan muodossa. Ukkojen kokoontuessa kämpän maastoon 

siellä oli iso sarvipää nurin. Veikko oli passiin mennessä äkänyt hirvenjälet ja lähtenyt naakimaan niitä. 

Kiertäessään sellaista mäntyä kasvavaa kumpua, oli neljän viidenkymmenen metrin päästä noussut sonni 

makuultaan ylös. Sonni oli ollut makuulla jälkiensä vierellä erillään muista hirvistä. Siihen oli Veikko 

päässyt täräyttämään lapaan ja sadan metrin pakolaukan jälkeen hirvi vaipui nurin. Siinä sitä hirveä 

kaatopaikalla sitten metättiin monta kertaa, kun sitä suolistettiin. Poikaselle jäi siitä mieleen pysyvästi se 

kuva, jonka muodosti höyryävä hirvenruho ja verenpunaava lumi. Hirvenruhon kuljettaminen kirkolle ja 

peijaisten pito on jo toinen tarinansa. Semmoinen oli minun ensimmäinen hirvenmehtuu syksy, joka on 

jäänyt mieleen nämä vuosikymmenet. 

 

Noista ajoista tähän päivään on hirvihommatkin muuttuneet . Porukkaan on tullut uusia miehiä, osa on 

lähtenyt muille mehtuumaille ja mukaan on tullut koirat. Porukassamme on ollut harmaa, jämttejä, 

karhukoiria, itälaika ja seropi (ve-laika/harmaa),Tällä ”virityksellä” kuljin myös muissa porukoissa 

jelppimässä hirvihommissa. Nyt se viettää ansaittuja eläkepäiviään,  ikäähän sillä on jo 16,5 vuotta. 

Kaikki koirat jotka on ollut porukassamme,  ovat olleet omalla tavallaan hienoja yksilöitä. Tällä hetkellä 

meillä on käytössä kaksi ve-laikaa ja karhukoira, jos suunnitelmat toteutuvat ensisyksynä on kolmaskin 

ve-laika. Se mikä minusta on hienoa, on nuilta ajoilta jäänyt vapaus. Vapaus metsästää koiran kanssa ja 

eikä olla rasitettu itse asettamilla sisäsäisillä ”turhilla” säädöksillä. Ei ”ukotkaan” pane pahakseen jos 

laikalle ammutaan muutakin luvallista riistaa hirvihomman ohessa. 

Ja lopuksi, siitä nuoresta poejjan huntalosta, on vuosien varrella tullut innokas koirametsästäjä ja jopa 

hirviporukan johtaja.(kiitos porukalle luottamuksesta). 

 

Muisteluksia menneiltä ajoilta 

 

Ukonkuiva 

 

 

 

 

 


